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LEVENSBESCHOUWING EN MAATSCHAPPELIJKE 
PARTICIPATIE: IS LEVENSBESCHOUWING NOG 
STEEDS EEN MOTIVERENDE FACTOR?

Samenvatting

In de traditionele sociologie gaat men er vanuit dat levensbeschouwing een belang-
rijke motiverende factor is voor maatschappelijk engagement. Dat was zeker in het 
verleden ook zo voor het Vlaamse verenigingsleven dat immers sterk verzuild was. De 
vraag kan echter gesteld worden of deze klassieke conclusie ook nog steeds opgaat 
voor het huidige, sterk geseculariseerde Vlaanderen. De cijfers van de SCV-surveys 
sinds 1996 tonen immers aan dat terwijl de kerkpraktijk sterk daalt, de deelname aan 
het verenigingsleven ten minste stabiel is en zelfs stijgt. Uit een analyse blijkt echter 
dat kerkpraktijk ook nu nog een belangrijke motiverende factor is, zowel voor lidmaat-
schap van verenigingen als voor deelname aan het vrijwilligerswerk. Die invloed blijkt 
zelfs sterker te worden doorheen de tijd. Men krijgt dus de indruk dat, net zoals in 
Nederland, het aantal kerkse gelovigen misschien kleiner wordt, maar dat deze groep 
steeds actiever wordt. Het zich al dan niet beschouwen als gelovig heeft geen invloed 
op participatie, wat er op wijst dat vooral de netwerkfunctie van actieve levensbe-
schouwelijke participatie hier van belang is.

1. Inleiding

Het maatschappelijk middenveld en het verenigingsleven vormen een belangrijk aandachts-
punt voor het Vlaams beleid. De Vlaamse overheid ontwikkelde reeds diverse instrumenten om 
het verenigingsleven te stimuleren en de participatiegraad van de Vlaamse bevolking te verho-
gen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2008a; 2008b). Ook in het Pact van Vilvoorde, 
het Vlaams Actieplan Armoede 2005-2009 en het Strategisch plan voor het minderhedenbeleid 
wordt participatie aan het verenigingsleven beschouwd als een mogelijke hefboom voor het 
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realiseren van een volwaardige maatschappelijke deelname. Deze beleidopties passen in een 
lange sociologische traditie, waarbij het verenigingsleven beschouwd wordt als een belangrijk 
instrument voor het handhaven van de sociale cohesie in een samenleving en het vergroten 
van het sociaal kapitaal van individuen. Door het participeren aan het verenigingsleven kun-
nen individuen immers sociale netwerken uitbouwen en gesocialiseerd worden in een maat-
schappelijk georiënteerd waardepatroon.

Het maatschappelijk middenveld zelf evolueert echter in een snel tempo. Terwijl het mid-
denveld traditioneel werd beheerst door grote, formeel gestructureerde en vaak verzuilde 
organisaties, zien we dat er de afgelopen decennia vooral een groei is geweest bij meer 
kleinschalige en niet-verzuilde initiatieven. De klassieke studies tonen aan dat levensbe-
schouwing een bijzonder belangrijke rol heeft gespeeld bij de uitbouw van het maatschap-
pelijk middenveld in de Vlaamse Gemeenschap, en daarbij werd vooral aandacht besteed aan 
de rol van christelijke zuil. Billiet en Dobbelaere (1976) hadden het destijds reeds over een 
‘sociaal-culturele christelijkheid’, die een duidelijk structurerende rol speelt in het Vlaamse 
middenveld. We zijn nu ruim drie decennia verder en men kan zich de vraag stellen of die 
levensbeschouwelijke determinant nog altijd zo belangrijk is. Uit eerdere analyses blijkt 
dat de participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen constant blijft en bij sommige 
bevolkingsgroepen zelfs nog stijgt (Hooghe & Quintelier, 2007). Tegelijk weten we echter 
dat georganiseerde levensbeschouwingen gedurende deze periode heel sterk terrein hebben 
verloren: de kerkpraktijk is bijzonder sterk teruggelopen in ons land (Hooghe, Quintelier & 
Reeskens, 2006). Een logische verwachting zou dan ook zijn dat de rol van levensbeschou-
wing voor het verklaren van maatschappelijke participatie grotendeels zou zijn uitgespeeld. 
Ook in een geseculariseerde samenleving blijken de Vlamingen immers massaal hun weg 
naar het verenigingsleven te vinden. Bovendien blijkt uit buitenlands onderzoek dat le-
vensbeschouwelijke betrokkenheid nog altijd een belangrijke factor blijft voor het verklaren 
van deelname aan het vrijwilligerswerk (Bekkers, 2005). Het leek ons dan ook boeiend om 
na te gaan in hoeverre levensbeschouwing in Vlaanderen hierin nog een rol speelt bij het 
begin van de 21ste eeuw. De Sociale en Culturele Verschuivingen (SCV) surveys die sinds 
1996 uitgevoerd worden, bieden ons de mogelijkheid een antwoord te zoeken op deze vraag. 
We zullen hierbij zoveel mogelijk gegevens uit verschillende jaren gebruiken, zodat we een 
evolutie doorheen de tijd in kaart kunnen brengen.

In een volgende sectie worden het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in een context 
van de theorie over sociaal kapitaal geplaatst. Vervolgens bestuderen we hoe levensbeschou-
wing kan gedefinieerd worden en geoperationaliseerd. Verder kijken we naar het begrip van 
sociaal culturele christelijkheid in Vlaanderen, nadat we het levensbeschouwelijke landschap 
in Vlaanderen onder de loep hebben gehouden. Ten slotte proberen we empirisch de band te 
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beschrijven tussen levensbeschouwing en het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in 
Vlaanderen.

2. Waarom is het verenigingsleven belangrijk?

Het verenigingsleven levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het samenleven. 
Over deze vaststelling bestaat een ruime consensus, zowel bij het beleid als in de sociale 
wetenschappen. Het basiswerk in dit verband is nog steeds De la démocratie en Amérique 
(1835), waarin Alexis de Tocqueville beschrijft hoe verenigingen instaan voor sociale orde 
en collectieve voorzieningen in de Amerikaanse samenleving. De Tocqueville concludeerde in 
zijn werk dat het verenigingsleven een belangrijke factor was voor de instandhouding van de 
jonge democratie, die het moest stellen zonder de traditionele structuren van het Ancien Ré-
gime (Buijs e.a., 2009). Het werk van de Tocqueville vond en vindt nog steeds bijzonder veel 
weerklank in de academische wereld en veel sociologen en politicologen zetten zijn werk voort 
over het verenigingsleven als bron van een goede democratische politieke cultuur. Een van 
de belangrijkste auteurs in dit verband is Robert Putnam (1993), die het maatschappelijk en 
politiek functioneren van de Italiaanse regio’s onderzocht. Hij kwam tot de conclusie dat het 
verenigingsleven een bepalende invloed heeft op de werking en effectiviteit van het bestuur 
en dat goed bestuur, een bloeiend verenigingsleven in de hand werkte.

Levensbeschouwing heeft altijd een bijzondere aandacht gekregen binnen deze literatuur. Men 
gaat er van uit dat levensbeschouwing een motiverende factor kan zijn voor maatschappelijke 
inzet en vrijwilligerswerk (Dekker & de Hart, 2002). Daarbij gaat het niet zozeer over het ge-
loven op zich, maar wel over levensbeschouwelijke participatie. De stelling is dat de deelname 
aan georganiseerde levensbeschouwingen gepaard gaat met de uitbouw van maatschappelijke 
netwerken, die dan op hun beurt kunnen worden ingezet voor andere vormen van participatie. 
De deelname aan levensbeschouwelijke rituelen wordt op die manier een opstapmechanisme 
naar andere vormen van maatschappelijke inzet. De sociale omgeving van een individu wordt 
gevormd door het gezin, de lokale gemeenschap en de buurt waarin men woont, en de sociale 
netwerken waartoe men behoort. Vele auteurs (Becker & Dinghra, 2001; de Hart & Dekker, 
1999; Uslaner, 1997; Wilson & Janoski, 1995) hebben reeds aangetoond dat deze sociale 
omgevingen op hun beurt weer een positief effect kunnen hebben op het participeren in 
andere sociale contexten. Men heeft het dan over een spill over effect: participatie in de ene 
levenssfeer (bijv. de werksfeer of levensbeschouwelijke gemeenschap) kan een positief ef-
fect hebben op participatie in een andere levenssfeer (bijv. het verenigingsleven of de lokale 
gemeenschap).

LEVENSBESCHOUWING EEN MOTIVERENDE FACTOR?
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Zowel in de Verenigde Staten (Jackson e.a., 1995) als in Europa (Bekkers, 2000, 2002; Dekker 
& de Hart ,1999; de Hart, 1999; Hooghe, 1999, 2003) werd reeds uitgebreid onderzoek verricht 
naar het verband tussen het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en levensbeschouwelijke 
betrokkenheid. De effecten van levensbeschouwing zijn in dit onderzoek echter niet altijd 
eenduidig. Afhankelijk van de precieze context kan levensbeschouwing immers andere, of zelfs 
tegenstrijdige functies uitoefenen. Zo zullen er in onderzoeken over sociaal kapitaal andere 
resultaten en verbanden bekomen worden naargelang de plaats waarin men het bestudeert 
(Halpern, 2004). Levensbeschouwing wordt door verschillende auteurs beschreven als een 
causale factor, niet alleen voor de graad van participatie aan het verenigingsleven, maar ook 
voor het veralgemeend vertrouwen en sociaal kapitaal (de Hart, 2001; Brehm & Rahn, 1997; 
Uslaner, 1997).

3. Wat is levensbeschouwing?

Als we kijken naar de definitie van levensbeschouwing en meer bepaald religie, dan zien in de 
literatuur dat het begrip religie steeds weer wordt geduid als een multi-dimensioneel concept, 
een concept met meerdere dimensies. Durkheim (1912, 65) bijvoorbeeld, definieert religie als
« un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire 
séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, ap-
pelée Église, tous ceux qui y adhèrent ».

In deze definitie komt een tweedeling naar voren. Enerzijds kenmerkt religie zich als een 
ideeënstelsel, en dit vormt de geloofscomponent van religie. Anderzijds kenmerkt religie zich 
door zijn cultus en praktijken, en dit vormt de praktijkcomponent van religie. Terwijl de eerste 
geloofscomponent van religie een weergave van de wereld tot doel heeft, stellen de riten 
en praktijken van de religie eerder vertegenwoordiging en integratie voor van religie in een 
samenleving. Deze tweede component van religie vervult dus hoofdzakelijk een sociale functie 
en zorgt voor het samenhouden van de levensbeschouwelijke gemeenschap, voor de zingeving 
van het behoren tot een groep en voor het onderhouden van het geloof. Volgens Durkheim zijn 
het niet de geloofsopvattingen, maar wel de cultus die de belangrijkste component van religie 
vormen. Binnen deze optiek is er dus een duidelijk verband tussen de levensbeschouwelijke 
en de maatschappelijke sfeer. Deze link is volgens hem inherent aan elke levensbeschouwing: 
de groep gelovigen zal immers een collectiviteit vormen. Levensbeschouwing is in zijn optiek 
nooit een louter individueel gebeuren, maar vormt een element van een groepsidentificatie. 
Volgens Durkheim is er dan ook geen religie zonder een vorm van kerkgemeenschap (Cipriani, 
1998).
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Een standaardwerk wanneer het gaat over de verschillende dimensies van religie is dat van 
Stark en Glock (1968), Patterns of religious commitment, waarin de auteurs vijf dimensies van 
religie beschrijven. Ten eerste is er de geloofsdimensie, die de puur-religieuze kijk op de wereld 
omvat. Ten tweede is er de religieuze praktijk van verering en toewijding. Deze dimensie heeft 
betrekking op enerzijds de set van rituelen die eigen zijn aan een bepaalde levensbeschouwing 
en de formele religieuze handelingen die hierbij horen en anderzijds de individuele toewijding 
van iemand die behoort tot deze levensbeschouwing, waaronder we bijvoorbeeld verstaan het 
lezen van heilige geschriften en het persoonlijk bidden. De derde dimensie heeft betrekking op 
de ervaring, die enige communicatie met een goddelijke essentie beoogt. De vierde dimensie 
is kennis, die een minimum aan informatie impliceert over het geloof en de riten. Ten slotte 
is er nog een vijfde dimensie, die handelt over de gevolgen van een levensbeschouwing. Deze 
laatste dimensie is verschillend van de vorige vier dimensies, en het is uiteraard diegene die 
ons in het kader van dit onderzoek het meest interesseert. Zij duidt immers op de effecten 
van de vorige dimensies in het alledaagse leven van de gelovigen. De auteurs stellen dat het 
geloof dan misschien wel de essentie van een levensbeschouwing vormt, maar niet voldoende 
is om van een religie te spreken.

Kerken worden door Stark en Glock gezien als morele gemeenschappen. Het ideaal wordt be-
reikt als de leden of gelovigen in deze gemeenschappen verbonden zijn via sterke persoonlijke 
banden van vriendschap en affectie. Op die manier wordt immers een gezamenlijke betrokken-
heid gecreëerd, die nodig is om van een levensbeschouwing te spreken. Hiermee volgen de 
auteurs de visie van Durkheim die aan levensbeschouwing een sociale functie verbinden. Een 
gelijkaardige opdeling van levensbeschouwing in dimensies komt van Billiet en Dobbelaere 
(1976), die levensbeschouwing indelen in een rituele, een intellectuele of ideologische, een 
ethische en een sociale dimensie. Ook deze auteurs benadrukken met andere woorden het 
onderscheid tussen de intern-religieuze functie van levensbeschouwingen, en de band tussen 
levensbeschouwing en samenleving in het algemeen.

In de recente literatuur zien we nog steeds dat deze verschillende dimensies onderscheiden 
worden. Zo onderscheidt Layman (Layman & Green, 1998; Layman, 1997; Kotler-Berkowitz, 
2001) drie dimensies van levensbeschouwing.Ten eerste is er de belonging dimensie, die duidt 
op de betrokkenheid met een bepaalde religieuze gemeenschap, denominatie of traditie. Hier-
door beschouwt men zichzelf als lid van een bepaald levensbeschouwelijk genootschap. Ten 
tweede is er de behaving dimensie, waarmee de geloofspraktijk wordt bedoeld: nemen per-
sonen ook daadwerkelijk en frequent deel aan de rituelen die inherent zijn aan de meeste 
levenbeschouwingen? Ten derde is er de dimensie believing, die verwijst naar de innerlijke 
opvattingen over religieuze kwesties: welk soort geloof wordt precies gehanteerd, en hoe 
belangrijk is deze geloofservaring voor de actor? 
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In deze bijdrage wordt er geopteerd om ten eerste de belonging dimensie van Layman – die 
vergeleken kan worden met de sociale dimensie van Durkheim, Stark en Glock, en Billiet en 
Dobbelaere – te  operationaliseren. In de SCV-surveys vertaalt zich dat in een vraag naar 
de levensbeschouwelijke zelf-identificatie. Ten tweede kunnen we de behaving dimensie van 
Layman – die vergeleken kan worden met de praktijkdimensie van de andere auteurs – ope-
rationaliseren. Het gaat hier duidelijk om een gedragsvariabele, die in de SCV-surveys wordt 
geoperationaliseerd door een vraag naar frequentie van de kerkpraktijk. We opteren om enkel 
deze twee dimensies te operationaliseren, omdat bijvoorbeeld de believing dimensie veel moei-
lijker te operationaliseren is en slechts hier en daar in de SCV-datareeks expliciet opgenomen 
is. Het onderzoeken van de geloofsinhoud zou ons ook te veel afleiden van de kernvraag van 
deze bijdrage, die vooral handelt over de maatschappelijke invloed van religie.

4. Levensbeschouwing in Vlaanderen

Reeds vanaf 1996 wordt in de SCV vragenlijst een vraag opgenomen over de levensbeschou-
wing waartoe men zichzelf rekent (tabel 1). 

Tabel 1. Levensbeschouwing in Vlaanderen, 1996-2008

‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08

Katholiek 58,3 46,5 52,7 49,1 53,2 51,2 53,8 50,9 52,1 52,6 51,3 50,3

72,7Christelijk
niet katholiek

19,8 26,5 22,0 10,6 21,4 22,7 23,0 23,2 20,5 19,6 20,6 20,7

Vrijzinnig 5,3 8,7 6 4,7 8,1 7,8 7,3 7,9 8,5 7,8 7,4 8,6 7,7

Geen/ongelovig 14,2 15,1 14,4 n.a. 14,0 15,3 13,3 14,2 15,9 16,3 16,8 16,3 15,8

Andere
levensbeschouwingen

1,8 2,6 2,1 2,0 3,1 2,6 2,5 3,6 1,8 3,4 3,9 3,9 3,7

Kerkpraktijk 15,2 12,4 9,2 11,4 12,0 12,0 11,4 9,0 8,7 9,9 7,5 6,9 5,9

Bron: SCV enquêtes 1996-2008. Eenheden zijn percentages van respondenten die aangeven te behoren tot een 
bepaalde levensbeschouwing en (laatste rij) percentage van respondenten dat aangeeft minimum één keer per 
week een eredienst bij te wonen.

De data tonen aan dat de katholieke kerk in dit verband de belangrijkste blijft, hoewel het aan-
deel respondenten dat zich identificeert met deze levensbeschouwing langzaam daalt (Dobbelae-
re, 1983, 1986, 2000; Billiet, 1998). In de meeste jaren krijgen de SCV-respondenten echter ook 
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de antwoord-categorie “christelijk gelovig maar niet katholiek” aangeboden. Dit is een ietwat 
vreemde formulering omdat ze, strikt geïnterpreteerd, zou verwijzen naar de andere christelijke 
kerken dan de rooms-katholieke (protestants, orthodox, ...). De meeste respondenten inter-
preteren deze antwoordmogelijkheid echter anders, en veelal duidt dit antwoord op een wat 
afstandelijker houding ten opzichte van de katholieke kerk. Het percentage respondenten dat 
zich “christelijk maar niet katholiek” noemt, schommelt meestal rond de 20 procent. In het 
jaar 2008 werd deze antwoordmogelijkheid echter weggelaten, om een internationale verge-
lijking mogelijk te maken. Het gevolg is dat het aandeel “katholieken” in deze survey stijgt 
tot 73 %, en dat is hetzelfde percentage als de optelsom van het percentage “katholieken” en 
“christenen” in 2007. Als de antwoordmogelijkheid “christelijk maar niet katholiek” niet wordt 
aangeboden, komen de meeste respondenten uit deze groep dus blijkbaar toch terecht bij de 
katholieke denominatie. 

Zowel het percentage vrijzinnigen als het percentage ongelovigen stijgen bijzonder lichtjes door-
heen de tijd. Deze twee groepen zijn samen goed voor ca. 24 procent van de respondenten. Het 
aandeel van de ‘kleinere’ levensbeschouwingen (en voor de Vlaamse context gaat het dan om de 
Protestantse, Joodse, Islamitische en Orthodoxe kerken) stijgt lichtjes van twee naar vier pro-
cent. Het aandeel islamitische gelovigen onder de SCV-respondenten schommelt nu rond de twee 
procent. Hoewel dit hoogstwaarschijnlijk een onderschatting is, onder meer omwille van taalbar-
rières en omwille van het feit dat de survey beperkt blijft tot respondenten met de Belgische 
nationaliteit, toont dit duidelijk aan de islam een zeer minoritaire godsdienst is en blijft binnen 
de Vlaamse samenleving, ondanks de soms heftige maatschappelijke debatten in dit verband.

Op de laatste lijn in tabel 1 hebben we ook het percentage respondenten per jaar vermeld die 
wekelijks een eredienst bijwonen. Hoewel we zien dat een ruime meerderheid van de respon-
denten zichzelf gelovig noemt, is het aandeel respondenten dat ook daadwerkelijk actief prak-
tiseert veel kleiner en is er een gevoelig snellere daling te merken over de jaren heen. Terwijl 
in 1996 nog 15 procent van de respondenten aangaf wekelijks een religieuze plechtigheid bij 
te wonen, was dit in 2008 meer dan gehalveerd tot zes procent.

De vraag is echter wat de externe validiteit is van deze survey-gegevens. Het risico is immers 
heel groot dat de survey-gegevens een overschatting geven van de kerkpraktijk. Dit heeft te 
maken met twee fenomenen (Hooghe, Quintelier & Reeskens, 2006). Aan de ene kant is er het 
fenomeen van sociale wenselijkheid: diegenen die maar af en toe deelnemen aan religieuze 
plechtigheden zullen allicht geneigd zijn hun gedrag iets rooskleuriger vast te stellen dan dit in 
werkelijkheid het geval is. Ten tweede is er een selectieve responsbereidheid: gelovigen zullen – 
om een geheel van redenen – over het algemeen oververtegenwoordigd zijn in dergelijke surveys, 
waardoor de resultaten een overschatting geven van het fenomeen dat men wenst te bestuderen.

LEVENSBESCHOUWING EEN MOTIVERENDE FACTOR?
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Uit een vergelijking met reële data blijkt echter dat de SCV-surveys een heel realistisch beeld 
geven van de kerkpraktijk in Vlaanderen (Hooghe, Quintelier & Reeskens, 2006). Sinds 2006 
organiseert de katholieke kerk in België immers opnieuw kerktellingen, en deze gegevens slui-
ten heel nauw aan bij de informatie die we krijgen op basis van de SCV-survey. Deze externe 
validering laat ons toe te besluiten dat de SCV-surveys een betrouwbare indicator vormen voor 
de reële kerkpraktijk in Vlaanderen.

De behaving dimensie kunnen we ook een ruimere invulling krijgen als we niet alleen kijken 
naar de wekelijkse kerkpraktijk, maar ook naar andere vormen van religieuze participatie rond 
de grote overgangsrituelen, zoals geboorte, huwelijk of overlijden. Binnen de Vlaamse sa-
menleving gebeuren die overgangsrituelen nog overwegend in een gelovig kader (Dobbelaere, 
1986; Dobbelaere e.a., 2000). Tot op het einde van de 20ste eeuw bleef het percentage van de 
bevolking dat deelnam aan religieuze overgangsrituelen nog relatief stabiel. Uit de gegevens 
voor het jaar 2006 blijkt echter dat ook hierin een relatief scherpe daling optreedt (Hooghe 
& Botterman, 2008).

In grafiek 1 stellen we dus naast de kerkpraktijk ook de algemene verspreiding van de over-
gangsrituelen voor op basis van gegevens van de katholieke kerk. Het percentage doopsels 
(in verhouding tot het aantal geboorten), het percentage huwelijken (in verhouding tot het 
aantal burgerlijke huwelijken) en begrafenissen (in verhouding tot het aantal overlijdens) 
kennen allemaal een relatief scherpe daling. Toch kunnen we ook hier de conclusie trekken dat 
terwijl ongeveer 6 procent van de Vlaamse bevolking nog kerks is, het bereik van de katholieke 
overgangsrituelen nog veel ruimer is in de Vlaamse samenleving.

Grafiek 1. Aandeel overgangsrituelen en kerkpraktijk, 1966-2007

Bron: Kerktellingen Katholieke kerk van België, gegevens voor het Vlaams Gewest, 1966-2007.
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5. Sociaal culturele christenheid in Vlaanderen

De gegevens van grafiek 1 tonen duidelijk aan dat de Vlaamse samenleving de afgelopen 
decennia sterk geseculariseerd is. Seculariseringstheorieën gaan er daarbij van uit dat le-
vensbeschouwing wordt gereduceerd tot een subsysteem van de samenleving, zoals andere 
subsystemen van economie en onderwijs. Dit weerspiegelt zich op het micro-niveau door een 
geringe deelname aan de kerkpraktijk, en door een meer bescheiden rol van levensbeschouwe-
lijke overwegingen in het leven van de gelovigen. Georganiseerde religies lijken dus duidelijk 
aan impact in te boeten.

Terwijl een relatief groot aandeel van de respondenten in de SCV-surveys nog aangeeft zich-
zelf als gelovig te beschouwen, is het percentage dat effectief participeert aan het religieuze 
leven eerder gering. Ook de identificatie met een specifieke geloofsgemeenschap wordt echter 
steeds problematischer. Godsdienstsociologen hebben het in dit verband over ‘believing wit-
hout belonging’ (Luckman, 1967; Davie, 1994, 2000). De assumptie is daarbij dat relatief grote 
groepen van de bevolking nog steeds belang hechten aan spiritualiteit en transcendentie, 
maar dat zij dit niet langer vertolken in het lidmaatschap van een specifieke georganiseerde 
levensbeschouwing, laat staan in het regelmatig deelnemen aan de rituelen van die levensbe-
schouwing. De trend van een “geloof à la carte” vormt een typische exponent van een ruimer 
individualisatie-proces. Burgers hechten nog wel steeds belang aan levensbeschouwing, maar 
ze gaan daarbij op zoek naar duidelijke opvattingen, die het best hun eigen preferenties weer-
spiegelen. De ‘standaardoplossing’ die hen wordt aangeboden door de grote georganiseerde 
levensbeschouwingen wordt daarbij vaak afgewezen, in ruil voor een meer individuele, zelf 
geconstrueerde mix van levensbeschouwelijke elementen.

De daling van het aantal kerkgangers kan geduid worden met de begrippen laïcisering of se-
cularisering. Laïcisering wordt in de hand gewerkt door andere processen zoals urbanisering, 
industrialisering, sociale en geografische mobiliteit, veranderingen in het levensritme, en der-
gelijke meer. De Vlaamse samenleving is de afgelopen decennia in een bijzonder snel tempo 
gemoderniseerd en dus ook geseculariseerd (Dobbelaere, 1981). Die secularisering impliceert 
echter ook dat één van de basisdimensies van de traditionele Vlaamse samenleving, namelijk 
de verzuiling, verdwijnt. Zuilen werden gedefinieerd op een brede manier, als netwerken van 
massaorganisaties die de subcultuur van een bepaalde bevolkingsgroep overspande (Helle-
mans, 1983; Laermans, 1998). Die zuilen verloren vanaf de jaren zestig van de 20ste eeuw 
echter snel terrein. De grote sociale bewegingen bleken hun achterban niet meer in dezelfde 
mate kunnen begeesteren (Laermans, 1998; Hellemans, 1983). De kerkelijke christelijkheid 
werd opgevolgd door een sociaal culturele christelijkheid (Billiet, 1998). Vlaanderen werd 
gekenmerkt door een open sociale vorm van katholicisme. Terwijl de kerkelijke christelijkheid 
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een daling kende, bleek de katholieke zuil zo ingeburgerd in het Vlaamse landschap, dat de 
deelname aan het katholieke onderwijs en andere zuilorganisaties zich wel in stand wist te 
houden. De sociaal culturele christelijkheid diende als een vervangmiddel voor de afnemende 
kerkelijke godsdienstigheid. De betekenis van de sociaal culturele christelijkheid moet in het 
licht gezien worden van de daling van de kerkelijke christelijkheid die zich manifesteerde via 
kerkelijke sociale controle op het leven van het katholieke bevolkingsdeel. Deze invulling werd 
vanaf de jaren zestig echter niet meer algemeen aanvaard en beleefd, waardoor de rituelen 
en katholieke invullingen geleidelijk veranderden van betekenis. De levensbeschouwing nam 
steeds meer afstand van de instellingen en kreeg een meer familiale en sociale dimensie. 

Terwijl de kerk haar impact op de samenleving verloor, hielden de christelijke organisaties ech-
ter goed stand. De sociaal culturele christelijkheid manifesteerde zich als een gedeelde visie, 
een collectief bewustzijn dat zorgde voor de samenhang in de zuil. Christelijk werd vertaald in 
termen van Gemeinschaft, liefdadigheid, tolerantie en respect:
…[L]e catholicisme d’église – son culte et ses normes – est de plus en plus marginalisé et priva-
tisé au sein de pilier catholique, et qu’un nouveau baldaquin portant le C de chrétien et faisant 
référence à un cosmos sacré, symbolise en même temps la Gemeinschaftlichkeit, la solidarité et 
le pacifisme. (Dobbelaere & Billiet, 1983, 178)

Binnen de godsdienstsociologie woedt al enkele decennia een verhitte discussie over de vraag 
hoe dit nieuwe fenomeen dient beoordeeld te worden (Hellemans, 1997). Een strenge interpre-
tatie gaat er van uit dat dit geïndividualiseerde geloof in de praktijk veel minder intensief zal 
beleefd worden. Het zijn immers de vastliggende rituelen en de telkens terugkerende contac-
ten met de mede-gelovigen die er voor zorgen dat er grote motiverende kracht uitgaat van de 
levensbeschouwing. In een aantal levensbeschouwingen is religie trouwens bijna per definitie 
een collectief gebeuren, dat de gehele kerkgemeente met elkaar verbindt. Een louter indivi-
dueel beleefd geloof heeft binnen die beschouwingen weinig waarde. Een andere interpretatie 
stelt echter dat het afstand nemen van de georganiseerde levensbeschouwingen juist kan 
beschouwd worden als een positief element. Doordat gelovigen niet langer genoegen moeten 
nemen met het klakkeloos herhalen en aanvaarden van stereotype geloofselementen, ontstaat 
ruimte voor een eigen authentiek geloof, dat naar verwachting des te intensiever zal zijn. Het 
‘réveil van het spirituele’ zal volgens deze benadering niet plaatsvinden binnen de georgani-
seerde kerken, maar binnen kleinschalige en als authentiek ervaren geloofsgemeenschappen.

Het is hier niet de plaats om ons te mengen in dit godsdienstsociologisch dispuut. Als we 
echter rekening houden met het spill over effect op het verenigingsleven, dan stellen we vast 
dat er wel mogelijk een probleem opduikt. Het is immers vooral de behaving-dimensie die er 
op achteruit gaat: gelovigen zijn minder geneigd de gedragsvoorschriften van georganiseerde 
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levensbeschouwingen ook in de praktijk om te zetten (Schnabel e.a., 2008; Halman & Pet-
tersson, 2003; Halman & Rijs, 2003). Het is echter juist die regelmatige kerkpraktijk die ver-
antwoordelijk wordt geacht voor een sterkere algemeen-maatschappelijke participatie. Vanuit 
geloofsstandpunt mag het individueel beleefde geloof dan misschien wel evenwaardig zijn 
aan de georganiseerde geloofsgemeenschappen, de individuele optie zorgt er natuurlijk wel 
voor dat men minder systematisch wordt blootgesteld aan allerlei mobilisatieprikkels met als 
gevolg dat er ook minder zal geparticipeerd worden. De assumptie is dus dat enkel de georga-
niseerde levensbeschouwingen, met hun geritualiseerde bijeenkomsten, zullen leiden tot een 
versterking van de maatschappelijke participatie.

6. Levensbeschouwing en participatie 

Binnen de literatuur vinden we diverse stellingen terug over de invloed van de belonging en 
behaving dimensie. Volgens Putnam (2000) is het de behaving dimensie van levensbeschou-
wing die een positieve invloed heeft voor de praktiserende kerkleden en voor de samenleving 
als geheel. De belonging dimensie, het louter aangeven dat men gelovig is, is volgens Putnam 
van weinig belang. Ook de Hart & Dekker (2001) zijn van mening dat louter het zichzelf po-
sitioneren als behorende tot een bepaalde levensbeschouwing een geringer effect zal hebben 
op het verenigingsleven, dan het effect dat het wekelijks naar de kerk gaan en het in contact 
treden met de kerkgemeenschap heeft. Zoals Jackson et al. (1995, 76) het stellen: ‘people do 
not leap straight from the church pew to the executive committee of the local football club, but 
they may find their way to that football club via church-related voluntary work’. Zij nemen dus 
aan dat er spill-over effecten optreden die er voor zorgen dat het bijwonen van erediensten 
veel belangrijker is voor het verenigingsleven dan het louter aangeven dat men behoort tot 
een bepaalde levensbeschouwelijke strekking (de Hart & Dekker, 2002). De verwachting is dus 
dat enkel een actieve participatie aan de kerkgemeente zal leiden tot een grotere mate van 
betrokkenheid op de samenleving in het algemeen.

Levensbeschouwelijk geëngageerde personen zouden dus vaker moeten deelnemen aan het 
verenigingsleven. Gedeeltelijk kan dit verklaard worden vanuit het feit dat de verzuiling langs 
levensbeschouwelijke lijnen vanaf de tweede helft van de vorige eeuw een cruciale rol heeft 
gespeeld in het maatschappelijk middenveld. Vooral de katholieke kerk stimuleerde het ver-
enigingsleven om de eigen achterban te mobiliseren en af te schermen tegen invloeden van 
buiten. Kerkgroeperingen bouwden traditioneel veel sociale netwerken op met de sociale ge-
meenschappen en ze hebben vaak wortels in deze lokale gemeenschappen (Hellemans, 1990; 
de Hart & Dekker, 2002). Er was dus niet alleen een functie van bijstand op spiritueel vlak, 
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maar ook de sociale functie die er mee voor zorgde dat de katholieke kerk verweven geraakte 
met de samenleving. Kerkelijke betrokkenheid diende als een katalysator voor participatie 
aan het verenigingsleven en nog steeds zien we dat deze functie van het kerkelijke netwerk 
aanwezig blijft in de samenleving. Levensbeschouwing en meer specifiek kerkelijke betrokken-
heid dragen niet alleen bij tot maatschappelijke participatie, maar ook tot het verrichten van 
vrijwilligerswerk (de Hart, 2001; Dekker & de Hart, 2001).

Levensbeschouwing heeft daardoor een positieve invloed op die groepen van de bevolking 
die normaliter minder kans zouden maken om te participeren in het verenigingsleven door 
hun lage scholingsgraad of lage beroepsstatus. Levensbeschouwing zorgt bij die groep voor 
de ontwikkeling van maatschappelijke vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan het 
verenigingsleven (Verba e.a., 1995). Kerken brengen mensen bij elkaar op een regelmatige 
basis en creëren zo een stabiel kader om verschillende types van sociale betrokkenheid te 
ontwikkelen (Cassel, 1999). Aangezien ze lokaal zijn verweven met de gemeenschap, spelen 
zij zo een belangrijke rol in de vorming van sociaal kapitaal. Contacten die in de kerkelijke 
gemeenschap gelegd worden zijn persoonlijk en hebben daardoor potentieel een grote impact 
op de algemene maatschappelijke mobilisatie (Verba e.a., 1995). Op die manier wordt er een 
sociale eenheid tussen de kerkleden geschapen. Kerkleden zullen dan ook meer participeren 
in vrijwillige activiteiten en deel uitmaken van een sterk sociaal netwerk van vrijwilligers. De 
kerk is en blijft dan ook een ontmoetingsplaats van vrijwilligers. Dan is uiteraard in de eerste 
plaats zo bij de protestantse kerken, maar ook bij katholieke gelovigen vindt men gelijkaardige 
fenomenen terug (Bekkers, 2000). Gelovigen voelen een morele verplichting om hun mede-
mens te helpen en ze leren vanuit de religieuze beginselen het belang van vrijwilligerswerk 
en liefdadigheid. Religieuze waarden zullen dus het vrijwilligerswerk en de vrijgevigheid ten 
opzichte van liefdadigheidsacties stimuleren en in de hand werken. Uit onderzoek in de Ver-
enigde Staten bijvoorbeeld, blijkt dat ruim de helft van het vrijwilligerswerk en van de filan-
tropische giften een religieuze grondslag heeft. Tenslotte brengt levensbeschouwing mensen 
ertoe zich betrokken te voelen bij bepaalde gemeenschapsproblemen  (Uslaner, 1999).

Hoewel we een positief verband zien tussen participeren in het verenigingsleven en levens-
beschouwelijke betrokkenheid, moeten we vaststellen dat religie steeds minder een expliciet 
argument of motivatie vormt om zich in te zetten in de gemeenschap (Bekkers, 2000). Bo-
vendien zien we in Vlaanderen dat kerkbetrokkenheid vermindert, in tegenstelling tot het 
bloeiende verenigingsleven dat zelfs een stijging kende over de voorbije tien jaar (Hooghe & 
Quintelier, 2007). Het belang van sociale netwerken in kerkelijke kring neemt af en er is sprake 
van een individualisering van de motieven waarom men participeert aan het verenigingsleven. 
Het deelnemen aan het verenigingsleven en het participeren in de samenleving heeft steeds 
minder te maken met verwachtingen uit iemands sociale omgeving (Bekkers, 2000).
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Is de publieke rol van levensbeschouwing uitgespeeld als het gaat over het seculiere vereni-
gingsleven en heeft de secularisatietrend in Vlaanderen als gevolg gehad dat levensbeschou-
wing steeds minder bepaalt of men participeert aan het verenigingsleven? Zien we hetzelfde 
verband jaar na jaar terugkomen en is het verband verschillend naargelang de soort vereniging? 
Die vragen willen we beantwoorden in het empirisch luik van deze bijdrage. Tenslotte zullen 
we ook de test doen of het verenigingsleven verklaard wordt door dezelfde determinanten als 
het vrijwilligerswerk, dat vaker in verband wordt gebracht met een levensbeschouwelijke be-
trokkenheid, die de altruïstische motieven om te participeren aan het vrijwilligerswerk voedt.

7. Data en Methoden

De SCV surveys vormen een unieke databron voor dit onderwerp met als voorbehoud echter 
dat de vraagstelling over levensbeschouwing (zowel wat betreft identificatie als wat betreft 
kerkpraktijk) het afgelopen decennium een aantal keren is veranderd. Dit bemoeilijkt een ver-
gelijking over de jaren heen. Sinds 1996 organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering 
een bevraging van een representatieve steekproef van de Vlaamse bevolking. Deze represen-
tatieve steekproef bevraagt de Nederlandstalige bevolking met Belgische nationaliteit in het 
Vlaamse Gewest en Brussel. Er wordt gepeild naar waarden, houdingen en gedragingen die 
betrekking hebben op maatschappelijke thema’s. In deze bijdrage wordt gebruikt gemaakt van 
alle enquêtes tussen 1996 en 2008, een tijdreeks van 11 jaar. De data werden gepoold in een 
databestand met n=19.189. De afwijkingen in het meetpatroon werden ofwel weggelaten uit 
de analyse, ofwel gehercodeerd naar de gebruikelijke categorieën.

Wat we willen onderzoeken is vooreerst de intensiteit van het verenigingsleven: we gaan er 
van uit dat respondenten die sterk levensbeschouwelijk betrokken zijn, ook van meer vereni-
gingen lid zullen zijn. In elk jaar werd er gevraagd of respondenten van een twintigtal vereni-
gingen lid waren. Als we het aantal actieve lidmaatschappen optellen, dan verkrijgen we een 
metrische variabele. Het gemiddeld aantal verenigingen waarvan men lid is, is de laatste jaren 
gestegen van 0,8 verenigingen in 1996 naar 1,7 verenigingen in 2007. Deze stijging werd in 
eerdere publicaties van Vlaanderen Gepeild reeds aangetoond (Hooghe & Quintelier, 2007). 
Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat een van de verenigingen die in de batterij is op-
genomen juist betrekking heeft op religieuze organisaties. Het verband tussen levensbeschou-
wing en religieuze organisaties is uiteraard eerder tautologisch, en vandaar dat wij opteren 
voor een striktere test. De these van het spill over effect voorspelt immers dat men niet alleen 
actiever zal zijn in de eigen, religieuze organisaties, maar ook nog eens in de niet-religieuze 
organisaties. Daarom zullen we uiteindelijk drie afhankelijke variabelen trachten te verklaren: 

LEVENSBESCHOUWING EEN MOTIVERENDE FACTOR?

092206_Verslagboek.indd   19 14/09/09   16:30



20

het totaal aantal lidmaatschappen, het lidmaatschap van niet-religieuze verenigingen en tot 
slot het lidmaatschap van een religieuze organisatie.

De persoonlijke kenmerken waarvan we op basis van de literatuur kunnen veronderstellen dat 
ze een invloed hebben op de participatie aan het verenigingsleven worden als controlevaria-
belen gebruikt. Geslacht wordt als dummy variabele in de analyse geplaatst (man =1). Zoals in 
vorig onderzoek verwachten we dat mannen actiever zullen participeren dan vrouwen. Leeftijd 
is een continue variabele en hier is de verwachting dat vooral de jongste leeftijdsgroepen een 
lager participatieniveau zullen hebben. Inkomen wordt niet opgenomen in de analyse, omdat 
we met een gepoolde dataset werken en dat er in sommige jaren teveel non-respons was1. Voor 
de scholingsgraad van de respondenten zijn de gegevens echter wel beter vergelijkbaar door-
heen de tijd, en vandaar dat we opleidingsniveau zullen gebruiken als een proxy-variabele voor 
socio-economische status. Met scholingsgraad wordt het hoogst behaalde diploma bedoeld. 
Hoogopgeleiden hebben meer mogelijkheden om te participeren aan het verenigingsleven 
(Verba e.a., 1995). Het jaar van de survey (1996 tot 2008) wordt eveneens als een controle-va-
riabele opgenomen, en dit moet ons toelaten trends doorheen de tijd adequaat te detecteren.

Levensbeschouwing wordt in de analyse op twee manieren geoperationaliseerd. Voor het as-
pect belonging gaat het enkel om de zelf-identificatie als gelovig. Respondenten die aangeven 
katholiek te zijn, krijgen dus een positieve score op deze variabele2. Voor het aspect behaving 
hebben we dus een gedragsvariabele nodig, in casu de kerkpraktijk, of de frequentie van het 
deelnemen aan erediensten.

De seculariseringsthese voorspelt dat het belang van religie afneemt doorheen de tijd. We 
operationaliseren dit door het opnemen van een interactie-effect tussen het jaar van de survey 
en de levensbeschouwelijke indicatoren. Als religie inderdaad steeds minder belangrijk wordt, 
dan zou dit betekenen dat dit leidt tot een negatief interactie-effect: het belang van religie is 
dan immers veel groter in 1996 dan in 2008.

Voor de analyses op het aantal lidmaatschappen en het aantal niet-religieuze lidmaatschappen 
gebruiken we multivariate lineaire regressiemodellen. Telkens zullen we de analyse met en zon-

SARAH BOTTERMAN • MARC HOOGHE • RENÉ BEKKERS

1  Voor alle zekerheid hebben we cross-sectionele surveys uitgevoerd voor de gegevens uit 1996 en 2006, waar 
de inkomensvariabele wel goede resultaten opleverde. Voor die jaren had het inkomensniveau geen signficant 
effect op het participatieniveau.
2  Hierbij dient dus opgemerkt te worden dat we het in het vervolg van de analyse enkel zullen hebben over 
de katholieke levensbeschouwing. Andere levensbeschouwingen leveren te weinig respondenten op voor een 
betrouwbare analyse. Uit Nederlands onderzoek (Bekkers, 2000) blijkt dat vooral bij protestantse gelovigen het 
participatie-effect bijzonder sterk is, maar het aantal protestantse respondenten is te gering om deze inter-
denominatieverschillen ook voor Vlaanderen te toetsen.
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der het interactie effect kerkpraktijk*jaar uitvoeren3. Voor de analyse op het al dan niet lid zijn 
van religieuze vereniging gebruiken we een multivariate logistische regressie, aangezien onze 
afhankelijke variabele een dummy variabele is (al dan niet lid van een religieuze organisatie).

 
8. Resultaten

In tabel 2 worden de resultaten van de multivariate regressieanalyse weergegeven en eerst 
bekijken we het totale aantal lidmaatschappen; vervolgens bekijken we het aantal niet-reli-
gieuze lidmaatschappen. In model I kunnen we vaststellen dat hoogopgeleiden intensiever 
participeren dan laagopgeleiden, en we zien ook dat het jaar van de survey een positief effect 
heeft. Dit bevestigt dat de participatiegraad van de Vlaamse bevolking stijgt doorheen de ob-
servatieperiode. Mannen blijken ook iets meer te participeren dan vrouwen. Voor wat betreft 
levensbeschouwing, zijn de resultaten uiteenlopend. Het belonging op zich heeft slechts een 
gering effect: het feit dat men zichzelf als katholiek omschrijft of niet heeft slechts een zwakke 
invloed op het participatieniveau4. Kerkpraktijk, daarentegen, is sterk significant met een re-
gressie-coëfficiënt van .20: diegenen die geregeld erediensten bijwonen, zijn ook vaker lid van 
verenigingen. De behaving dimensie blijkt hier dus veel belangrijker dan de belonging dimensie.

In model II voegen we een interactie-effect toe aan de analyse. Als levensbeschouwing inder-
daad minder belangrijk wordt, dan zou dit effect negatief moeten zijn (een sterkere invloed bij 
het begin van de observaties dan op het einde). Dit blijkt echter niet het geval: het interactie-
effect is zelfs sterk positief. Dat betekent met andere woorden dat de groep kerkse gelovigen 
dan misschien wel kleiner wordt, maar dat hun participatie aan het verenigingsleven blijkbaar 
steeds intensiever wordt. Net zoals in Nederland stellen we dus vast dat de groep praktiserende 
gelovigen dan misschien wel kleiner wordt, maar dat zij die overblijven steeds actiever worden 
(Bekkers, 2002). 
Het zou echter nog steeds kunnen dat deze kerkse gelovigen steeds intensiever gaan participe-
ren aan religieuze organisaties, die sterk aan de eigen parochie verbonden zijn. Daarom voeren 
we in model III een striktere test uit, waarbij we enkel het lidmaatschap van niet-religieuze 
organisaties als afhankelijke variabele gebruiken. De resultaten van deze analyse zijn echter 
grotendeels gelijklopend, ook wat betreft de invloed van de controle-variabelen. Dit duidt er 
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3  Tevens werd een analyse uitgevoerd met een interactie-effect tussen denominatie en surveyjaar, maar die 
interactie bleek niet significant. 
4  Het effect is zelfs zwak negatief, wat kan verklaard worden door de toevoeging van de variabele kerkpraktijk. 
De invloed van het katholiek zijn verloopt dus bijna volledig via de variabele kerkpraktijk.
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uiteraard op dat het overgrote deel van de lidmaatschapen in Vlaanderen niet-religieus van 
aard zijn. Terug zien we echter een significant van zowel kerkpraktijk op zich, als van de inter-
actie tussen kerkpraktijk en jaar van de survey (model IV). Op basis van deze analyse kunnen 
we dus duidelijk concluderen dat kerkpraktijk een belangrijke factor blijft voor het verklaren 
van maatschappelijke participatie, en dat deze variabele zelfs aan belang wint, ondanks de 
trend tot secularisering van de Vlaamse samenleving.

Tabel 2. Determinanten van het aantal lidmaatschappen, 1996-2008

Aantal lidmaatschappen
Aantal niet religieuze

lidmaatschappen

Model I Model II Model III Model IV

Leeftijd -0,013*** -0,004*** -0,013*** -0,005***

Geslacht (man=1) 0,075*** 0,074*** 0,075*** 0,075***

Scholingsgraad 0,183*** 0,185*** 0,182*** 0,183***

Jaar 0,238*** 0,160*** 0,239*** 0,170***

Katholiek -0,019*** -0,017*** -0,014*** -0,013***

Kerkpraktijk 0,195*** 0,100*** 0,158*** 0,075***

Interactie-effect
Kerkpraktijk*Jaar

       0,126***              0,110***

r² 0,124*** 0,127*** 0,114*** 0,116***

N = 19.189

Data: Gepoolde SCV-surveys 1996-2008. Eenheden zijn gestandardiseerde regressie-coëfficiënten van een OLS-
regressie. Sign: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

We kunnen echter ook nagaan of dit effect optreedt voor alle soorten verenigingen, en dit 
kan doordat in de SCV-survey een onderscheid wordt gemaakt naargelang het soort vereniging. 
Voor elk type vereniging hebben we dus een meting of respondenten al dan niet lid zijn. Het 
gaat hier met andere woorden om een dichotome variabele (lid of geen lid), en daarom ge-
bruiken we hier een logistische regressie. De uitkomst van deze regressie bestaat uit log odds, 
die dus anders dienen gelezen te worden dan de eerder gerapporteerde regressie-coëfficiënten 
(Tabel 3). 

Om te beginnen kijken we daar naar levensbeschouwelijke verenigingen, als een complement 
voor de eerder gerapporteerde analyse naar niet-religieuze verenigingen. Deze analyse toont 
uiteraard aan dat kerkpraktijk hier een heel belangrijke determinant is, maar allicht opval-
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lender is het feit dat leeftijd hier niet significant is. De opvatting dat enkel en alleen ouderen 
nog lid zouden zijn van religieus-geïnspireerde organisaties wordt hier dus niet bevestigd.

Tabel 3. Kans op lidmaatschap naargelang soort vereniging

Religieuze
vereniging

Socio-culturele 
vereniging

Sport-
vereniging

Politieke
vereniging

Leeftijd 1,002 1,008*** 0,997* 0,999

Geslacht (dummy) 0,868 1,159** 0,497*** 0,506***

Scholingsgraad 1,495*** 1,378*** 1,235*** 1,380***

Jaar 1,086*** 0,929*** 1,054*** 0,993

Katholiek (dummy) 1,372*** 0,697*** 1,036 1,168*

Kerkpraktijk 2,305*** 1,354*** 0,925*** 1,080***

Nagelkerke R² 0,300 0,116 0,065 0,038

N = 19.189

Data: Gepoolde SCV-surveys 1996-2008. Eenheden zijn odds-ratio’s van een logistische regressie. Sign: *p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001.

Verder zien we in tabel 3 dat kerkpraktijk een positief effect heeft op participatie in socio-
culturele verenigingen en, zij het in mindere mate, ook in politieke verenigingen. Er is een 
negatief significant verband met participatie aan sportverenigingen. Hierbij dient opgemerkt 
te worden dat in deze analyse ook leeftijd mee werd opgenomen. Zelfs controlerend voor leef-
tijd blijkt echter dat kerkse gelovigen significant minder aan sport doen.

Tabel 4. Determinanten van vrijwilligerswerk 2007

Vrijwilligerswerk

Leeftijd 0,992

Geslacht (man=1) 0,548

Scholingsgraad 1,282***

Katholiek 0,951

Kerkpraktijk 1,499***

Nagelkerke R² 0,121

N = 1.149

Data: SCV-survey 2007. Eenheden zijn odds-ratio’s van een logistische regressie. Sign: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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Maatschappelijke participatie hoeft zich echter niet te beperken tot deelname aan het ver-
enigingsleven. Ook vrijwilligerswerk – al dan niet in het kader van een formele organisatie 
– speelt een belangrijke rol bij de opbouw van sociale cohesie. Vandaar dat we in tabel 4 ook 
nagaan in hoeverre levensbeschouwing ook een invloed heeft op de deelname aan het vrijwil-
ligerswerk. Omwille van de verdeling van deze variabele hanteren we ook hier een dichotome 
afhankelijke variabele (al dan niet deelnemen aan vrijwilligerswerk). We zien duidelijk dezelfde 
effecten terugkomen, hoewel geslacht en leeftijd geen significante invloed hebben op het al 
dan niet vrijwilliger zijn. Verder zien we dat kerkpraktijk zelfs een grotere rol speelt in de keuze 
om vrijwilliger te zijn. Ook voor wat het vrijwilligerswerk betreft kunnen we dus concluderen 
dat de kerkpraktijk blijkbaar ook in de huidige geseculariseerde samenleving een belangrijke 
determinant van participatie blijft.

9. Besluit

De analyse van deze data bevestigt om te beginnen iets wat eerder reeds werd vastgesteld: 
de participatie aan het verenigingsleven in Vlaanderen daalt niet, maar neemt nog steeds 
systematisch toe. De sombere scenario’s over een mogelijke teloorgang van de maatschap-
pelijke betrokkenheid zijn dus niet correct voor de Vlaamse context en dit heeft onder meer te 
maken met het feit dat mensen nu langer actief in het maatschappelijk leven dan dit vroeger 
het geval was. De ‘vergrijzing’ van het verenigingsleven, waarover soms geklaagd wordt, kan 
dus ook positief geïnterpreteerd worden: het betekent dat mensen minder vlug afhaken en tot 
op hogere leeftijd actief blijven. We willen er hier terloops op wijzen dat het recente rapport 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau voor Nederland tot een identieke conclusie komt: er 
zijn dus geen aanwijzingen dat het verenigingsleven er systematisch zou op achteruit gaan.

Ook voor wat betreft de invloed van levensbeschouwing, stellen we vast dat een aantal som-
bere voorspellingen helemaal niet bewaarheid worden. Integendeel: de analyse toont duidelijk 
aan de invloed van levensbeschouwing niet aan slijtage onderhevig is. Net zoals Bekkers eer-
der aantoonde voor Nederland, kunnen we voor Vlaanderen stellen dat levensbeschouwelijke 
betrokkenheid een belangrijke motiverende factor blijft voor een algemene maatschappelijke 
betrokkenheid. Het aantal kerkse gelovigen neemt weliswaar sterk af, maar de inzet van deze 
kleiner wordende en verouderende groep blijft op peil. We hebben bovendien te maken met 
een krachtig spill over-effect. Kerkse gelovigen zijn niet alleen actief in religieuze organisa-
ties, maar ze participeren ook beduidend vaker in niet-religieuze organisaties. Meer nog, de 
relatie tussen kerkpraktijk en participatie aan het verenigingsleven wordt nog sterker met de 
jaren. De reden hiervoor is allicht dat met het kleiner worden van de groep kerkse gelovigen, 
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het juist de meest overtuigden zijn die overblijven en ook het meest actief zijn. Dit heeft er 
onder meer mee te maken dat het aantal officiële bedienaren van de eredienst in ons land 
sterk verminderd is, omwille van het dalend aantal priesterroepingen. Dit betekent dat het 
‘professionele’ kerkmodel nauwelijks nog functioneert, en dat de actieve leden van de kerkge-
meenschap zelf steeds meer verantwoordelijkheden op zich moeten nemen. We evolueren dus 
in een snel tempo naar een vrijwilligerskerk. We zien overigens dat dit spill over-effect niet 
beperkt blijft tot lidmaatschap van verenigingen, maar zich ook uitstrekt tot de deelname aan 
het vrijwilligerswerk.

We bestuderen naast kerkpraktijk ook nog een tweede dimensie van levensbeschouwing, na-
melijk denominatie. We zien echter dat denominatie op zich niet zo’n grote invloed uitoefent. 
Het zich al dan niet gelovig noemen, zegt nog niet veel over de mate van maatschappelijk 
engagement. Theoretisch is dit een belangrijke vaststelling omdat het aantoont dat de beha-
ving-dimensie van religie veel belangrijker is dan de belonging-dimensie. In navolging van de 
sociologische theorieën van Durkheim en de Tocqueville kunnen we inderdaad bevestigen dat 
levensbeschouwing een belangrijke factor blijft inzake sociale cohesie en sociaal kapitaal. Het 
is echter duidelijk de kerkpraktijk, en de netwerken die daarbij ontstaan die een belangrijk 
spill over-effect hebben, niet het gelovig zijn als dusdanig.

De huidige analyse roept twee nieuwe vragen op. Ten eerste weten we relatief weinig over het 
functioneren van de kerkgenootschappen in Vlaanderen. Het traditionele godsdienstsociolo-
gische onderzoek is in ons land grotendeels weggevallen. Er gebeurt nu wel meer onderzoek 
naar diverse nieuwe en kleine geloofsgemeenschappen, maar er gebeurt heel weinig onderzoek 
naar het functioneren van de grootste religieuze organisatie in het land. Nochtans hebben we 
te maken met een fundamentele ommekeer die zich voltrekt. Binnen de protestantse kerken 
lag de nadruk reeds van oudsher op de inzet van de individuele kerkleden, die een heel ac-
tieve rol speelden binnen de gemeente. De katholieke kerk heeft eeuwenlang gefunctioneerd 
volgens een relatief professioneel model, waarbij betaalde en professionele bedienaren van de 
eredienst de belangrijkste rol speelden. Dat lijkt nu sterk verminderd, waardoor ook de katho-
lieke kerk evolueert naar een organisatiemodel waarbij vrijwillige inzet een steeds grotere rol 
krijgt. Het zou, zowel vanuit godsdienstsociologisch als vanuit organisatiesociologisch vlak, 
bijzonder boeiend zijn dit transformatieproces beter in kaart te brengen.

Ten tweede moeten we een belangrijke beperking van het huidige onderzoek toegeven: we 
hebben ons uitsluitend beperkt tot de katholieke kerk. Dat doen we niet om ideologische rede-
nen, maar om de eenvoudige reden dat we hier te maken hebben met een massaal fenomeen, 
dat gemakkelijk kan gevat worden in survey-onderzoek. Grootschalige bevolkingsonderzoeken, 
zoals de SCV-surveys, zijn immers per definitie enkel geschikt om grootschalige processen en 
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groepen te onderzoeken, niet voor het onderzoek naar kleinere sociologische fenomenen. Op 
basis van deze gegevens kunnen we dus geen enkele statistische uitspraken doen over protes-
tantse, Joodse, Orthodoxe of Islamitische gelovigen in Vlaanderen. Ook de invloed van vrijzin-
nige organisaties blijft onbesproken. Het zou buitengewoon boeiend zijn de maatschappelijke 
invloed van die kleinere levensbeschouwingen in kaart te brengen. Het verkrijgen van een 
adequaat zicht op de gevolgen van levenbeschouwelijk engagement in deze kleinere groepen, 
vergt echter een meer gerichte vorm van onderzoek.
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